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VOORNAAMSTE KENMERKEN
UITDAGEND

KRACHTIG

NAUWKEURIG

• Typisch Can-Am DNA, met ontwerp • Hoogwaardige 172 pk Rotax® ACE
van de volgende generatie
motor met turbo en intercooler
• Lage zitpositie
• Geavanceerde
• Ergo-Lok cockpit met viervoudig
luchtstroomdynamica
verstelbare stoelen
• QRS-X transmissie

• TTX-ophanging met
geavanceerde veerweg
• Zeer efficiënt en lichtgewicht
chassis
• Stuurt extreem strak

SPECIFIEK VOOR X ds PAKKET
•
•
•
•

14 inch aluminium beadlock velgen met 29 inch Maxxis Bighorn† 2.0 banden
Veerweg van 20 inch (50,8 cm) voor en achter
Volledig instelbare FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback schokdempers
Lakkleur

MOTOR
Type

Brandstoftoevoer

Platinum Satin

BANDEN / WIELEN

TURBO R
Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc 172 pk
V-twin driecilinder turbomotor, vloeistofgekoeld met geïntegreerde
intercooler en Donaldson† high-performance luchtfilter
Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Transmissie

Quick Response System X (QRS-X) CVT, met hoge luchtstroming, L / H / N / R / P

Aandrijflijn

Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok‡ X automatisch sperrend voordifferentieel

Stuurbekrachtiging

Tri-mode dynamische stuurbekrachtiging (DPS™)

Voorschokdempers
Achterwielophanging
Achterschokdempers

Maxxis Bighorn 2.0
29 x 9 x 14 inch
(73,7 x 22,9 x 35,6 cm)

Achterbanden

Maxxis Bighorn 2.0
29 x 11 x 14 inch
(73,7 x 27,9 x 35,6 cm)

Velgen

14 inch aluminium beadlock

AFMETINGEN / GEWICHTEN

WIELOPHANGING
Voorwielophanging

Voorbanden

Voorwielophanging met dubbele A-arm met stabilisatorstang
Veerweg: 50,8 cm
FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback met instellingen voor
dual-speed compressie en terugvering
Torsional Trailing-arm X (TTX) met 4 draagarmen en stabilisatorstang
Veerweg: 50,8 cm
FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback instellingen voor dual-speed
compressie en terugvering en progressieve demping

LxBxH

332,7 x 162,5 x 167,6 cm

Wielbasis

259,1 cm

Bodemvrijheid

35,6 cm

Geschat drooggewicht

675,9 kg

Kooi / Chassis

Tweefasen 980 staal, volledig gelast

Draagvermogen
bagagerek

91 kg met LinQ™ snelbevestigingssysteem

Bergruimte

Totaal: 9,4 L
Dashboardkastje: 6,2 L
Middenconsole: 2,8 L
Bekerhouders: 0,4 L

REMMEN
Voor

Twee geventileerde schijfremmen, diameter 262 mm
met hydraulische remklauwen met 2 zuigers

Achter

Twee geventileerde schijfremmen, diameter 248 mm
met hydraulische remklauwen met 2 zuigers

Inhoud brandstoftank

40 L

KENMERKEN
Display

Lier

Multifunctioneel Analoog / Digitaal:
Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, dag- en
urenteller, brandstofmeter, gekozen versnelling, sportmodus,
ECO™ modus, veiligheidsgordel en 4x4 indicatie,
diagnosefunctie, klok, automatische uitschakeling
N.v.t.

Bescherming
Instrumentarium
Verlichting

Aanstekeraansluiting gelijkstroom in middenconsole
LED-koplampen en achterlichten met unieke Can-Am LED’s

Anti-diefstalsysteem

GARANTIE
Fabriek

Geïntegreerde voorbumper, volledige High Molecular
Weight (HMW) beschermplaat en kwartdeuren

2 jaar

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens
dochtermaatschappijen. Producten worden in de VS gedistribueerd door BRP US Inc. *Droog gewicht van getoond basismodel. ‡Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive
GmbH. †Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. BRP behoudt zich het recht voor om op ieder moment specificaties, prijzen, ontwerpen, opties,
modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten. Lees de gebruikershandleiding van
het side-by-side voertuig (SSV) en bekijk de veiligheids-DVD voor u gaat rijden. Draag voor uw eigen veiligheid: een helm, oogbescherming en andere geschikte beschermende kleding.
Zorg ervoor dat de zijnetten en veiligheidsgordels steeds vastgemaakt zijn. Denk erom dat het gebruik van alcohol / drugs en rijden niet samengaan. De SSV is alleen bedoeld voor
off-roadgebruik. Rijd nooit op verharde ondergronden of openbare wegen. De gebruiker moet minimaal 16 jaar oud zijn. De passagier moet ten minste 12 jaar oud zijn en in staat zijn
de handgrepen vast te houden en de voeten te plaatsen terwijl hij tegen de rugleuning leunt. Doe nooit aan stuntrijden en vermijd onaangepaste snelheden.

RF digitaal gecodeerd beveiligingssysteem
(D.E.S.S.™) met start-/stopknop

